
VIZITA ALTEȚEI SALE ȘEICUL 
JABER AL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH,

[MIRUL STATULUI KUWEIT

nivel înalt

La invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
simbătă a sosit în Capitală, 
intr-o vizită oficială de priete
nie în țara noastră, Alteța Sa 
șeicul Jabcr Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah, emirul statului Ku
weit.

Noul dialog la 
româno-kuweitian se înscrie ea 
un moment important și sem
nificativ in dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colabo - 
rare multilaterală dintre țările 
și popoarele noastre. El vine 
să demonstreze, totodată, hotă- 
rirea României și Kuweitului 
de a'conferi un conținut și mai 
bogat relațiilor bilaterale^ pre
cum și conlucrării pe tărîmul 
vieții internaționale, pentru a-șl 
aduce o contribuție de seamă 
la cauza păcii, a luptei po
poarelor peutru făurirea unei 
lumi mai bune si mal drepte.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul Otopeni, împodo
bit sărbătorește.

în întâmpinarea înaltului oas
pete a venit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România.

A urinat solemnitatea primi- 
-ji oficiale.

Numeroși oameni ai muncii 
aflați ‘
caldă 
celor

au făcut o 
de simpatie 
stat.

pe aeroport 
manifestare 
doi șefi de 

★ 
cadrul uuci ceremonii,Iu ____

sîmbătă după-aniiază, la Pala
tul Consiliului de Stat, 
ședințele Republicii 
România, tovarășul 
Ceaușescu, a înmînat 
Sale șeicul Jaber Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah, emirul sta
tului Kuweit, înaltul Ordin 
„Steaua Republicii Socialiste 
România** clasa I, cu eșarfă.

★
La Palatul Consiliului de Stai 

au început, sîmbătă, convorbi
rile oficiale între președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
emirul statului Kuweit, șeicul 
Jabcr Al-Ahmarl Al-Jaber Al- 
Sabah.

pre- 
Socialiste 

Nicolae 
Alteței

România, 
Ceaușescu, 
un dineu 
Alteței

So- 
tovarășul 
a oferit, 

oficial in 
Sale șeicul

cordială,

★
Președintele Republicii 

cialiste ~ 
Nicolae 
sîmbătă, 
onoarea 
Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al- 
Sabab, emirul stalului Kuweit.

In timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și Alteța Sa șeicul Jaber Al- 
Ăhmad Al-Jaber Al-Sabah au 
rostit scurte toasturi.

★
Duminică dimineața, la reșe

dința rezervată înaltului oaspe
te, Alteței Sale șeicul Jaber 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, 
emirul statului Kuweit, i s-a 
inminal, intr-un cadru festiv, 
cheia orașului București.

★Duminică dimineața au con
tinuat, la Palatul Consiliului de 
Stat, convorbirile oficiale dintre 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și Alteța Sa șeicul

FIȚA LOVIN-
4:21,40 PE O MILA I

Turneul international „Ntinușa Carpafilor"

ȘASE BOXERI ROMÂNI - ClȘTIGĂTORI
au- 

recorduri 
interval 

Sebastian

Dacă proba masculină de o 
milă a fost vedeta lunii 
gust, cu cele trei 
mondiale stabilite la 
de o săptămîriă de
Coe (2) și Steve Ovett, iată că 
nici atletele nu se lasă mai 
prejos I Sîmbătă, în cadrul u- 
nei tentative desfășurată la 
Bologna, la care au participat 
și alergătoarele românce Fița 
Lovin și Maricica Puică, atle
ta sovietică Ludmila Veselkova 
a alergat clasica distanță 
(1 609,52 m) In 4:20,89, doborînd 
vechiul record mondial (4:21,68) 
stabilit în 1980 la Auckland de 
Mary Decker (S.U.A.). Clasată 
pe locul secund cu 4:21,40, 
Fița Lovin obține un nou re
cord național, mai bun cu 42 
sutimi de secundă decît ve
chea performanță reușită la 
5 august, la Viareggio, de Ma
ricica Puică — 4:21,82, care Ia 
data respectivă constituia și 
recordul continentului. De no
tat că Fița Lovln devine a 
doua performeră mondială din 
toate timpurile la.„ debutul 
său pe această distanță ! In 
aceeași cursă de la Bologna, 
Maricica Puică a fost a 3-a cu 
4:22.61

A]-Ahmad Al-Jaber AI- 
emirul statului Kuweit, 

de eon- 
cei doi șefi de stai 

proble-

in direcția 
cooperări 

avantaj oa- 
și Kuweit

Jaber 
Sabah.

In cadrul noii rand* 
vorbiri, 
an reluat examinarea 
melor privind dezvoltarea re
lațiilor româno-kuweitiene, po
sibilitățile existente 
promovării unei 
fructuoase, reciproc 
să, intre România 
in diferite domenii.

In timpul convorbirilor, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl 
emirul stalului Kuweit, șeicul 
Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al- 
Sabah, au continuat schimbul 
de vederi privind unele pro
bleme internaționale actuale.

Convorbirile au decurs în 
aceeași atmosferă de caldă 
prietenie, de 
reciprocă.

au 
atmosferă 

stimă și Înțelegere

★
dimineața, după

din

Duminică 
încheierea celei de a doua run
de a convorbirilor oficiale la 
nivel înalt româno-kuweitiene, 
președintele Republicii Socia- 
Jiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și emirul Kuweitu
lui, șeic Jaber Al-Ahmad AI- 
Jabcr Al-Sabah, au făcut o vi
zită in județul Prahova, in 
unități economice reprezentati
ve pentru nivelul de dezvoltare 
atins de industria și agricul
tura românească.

Au fost vizitate întreprinde
rea de utilaj petrolier 1 Mai, 
Combinatul petrochimic Brazi 
și Asociația economică interco- 
operatisță de creștere și îngră- 
șare a tineretului taurin 
Bărcănești — Prahova.

Vizita in județul Prahova, 
unul din județele puternic dez
voltate ulc țării, a permis înal
tului oaspete kuweitian să cu
noască în mod nemijlocit pro
gresele făcute de România în 
domeniul industriei construc
toare de mașini și instalații pe
troliere și al industriei de pre
lucrare a petrolului.

In cursul vizitei, locuitorii 
municipiului Ploiești, ca și re
prezentanții colectivelor din 
unitățile care au fost gazda 
celor doi șefi de stat au făcut 
o caldă manifestare președin
telui ‘României și emirului Ku
weitului

La amiază, cei doi șefi de 
stat s-au înapoiat in Capitală.

★
Alteța Sa șeicul Jaber Al- 

Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emi
rul statului Kuweit, împreună 
cn persoanele care îl însoțesc, 
a făcut, duminică după-amiază, 
o vizită io 
Capitalei.

unele cartiere ale

★
seara, președintele 

România, 
Ceaușescu, 

unui

Duminică 
Republicii Socialiste 
tovarășul Nicolae 
s-a reîntâlnit, în cadrul 
dineu, cu emirul statului Ku
weit, șeicul Jaber AI-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah.

In timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, cei doi șefi de stat 
au continuat schimbul de pă
reri în probleme bilaterale și 
internaționale de interes co
mun.

internațional de box 
juniori „Mănușa Carpa- 

competiție aflată la pri- 
ediție. Ultima gală a fost

RM. VlLCEA, 13 (prin tele
fon). Duminică dimineața, Sa
la sporturilor din localitate a 
găzduit reuniunea finală a tur
neului 
pentru 
ților”, 
ma sa 
reușită, cu multe partide aprig 
disputate, tinerii concurenți 
manifestîndu-și puternica do
rință de afirmare. Fără să de
monstreze o evidentă superio
ritate, reprezentanții boxului 
juvenil din țara noastră și-au 
înscris de șase ori numele pe 
lista Învingătorilor, celelalte 
locuri I fiind ocupate de cinci 
sportivi italieni și un reprezen
tant al R. F. Germania.

La categoria cea mai mică, 
C. Tureu l-a depășit net (ab. 
3) pe colegul său de echipă 
M. Pinățan.

„Musca* L Tănase a avut un 
meci extrem de 
Niketta (R.F.G.) 
cu o deosebită 
luptă —, prilej 
demonstrat tenacitatea și do
rința de a învinge. Depășindu-1 
clar In primele două reprize, 
I. Tănase a cîștigat la puncte. 
L. Virnă (cocoși, deși a boxat

dificil cu K.
— un boxer 

capacitate de 
eu care și-a
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MIERCURI, 
DEBUT 

ÎN CUPELE 
EUROPENE 

LA FOTBAL
Miercuri, prima manșă in cu

pele europene. Am intrat în 
săptămîna in care se dă startul 
în noua ediție a cupelor euro
pene, la care, așa cum se știe, 
vor lua parte și trei reprezen
tante ale fotbalului din țara 
noastră : Universitatea Craiova 
— în Cupa campionilor euro
peni, Dinamo București și F.C. 
Argeș — la Cupa U.E.F.A. Pen
tru cele taxă importante partide 
de la Craiova, București șL 
respectiv, Nicosia (Cipru), pre
gătirile echipelor noastre sini în 
plină desfășurare. De ieri, tri
colorii din lotul craiovean s-eu 
reîntors acasă și și-au reluat 
antrenamentele alături de cei
lalți colegi. S-au făcut eforturi 
(încă de la lot) pentru recu
perarea lui Beldeanu, care de 
miercuri, din ziua meciului cu 
Bulgaria, a avut o stare gri
pală.

In Divizia „A" de handbal masculin

STEAUA - LIDER, H.C. MINAUR ÎNVINGĂTOARE 
ÎN DERBYUL ETAPEI

Infiltrat pe semicerc, tinărul Adrian Ghimeș înscrie un gol pen
tru formația campioană Steaua

Foto : Vasile BAGEAC

foarte bine, n-a putut să-1 în
vingă pe M. Slecca (Italia), 
boxer rapid, tehnic (este cam
pionul de seniori al-Italiei !), 
de care a fost întrecut la punc
te. M. Lazăr (pană), unul din
tre cei mai valoroși component 
ai lotului nostru de juniori, 
l-a scos din luptă in prima re
priză (abandon) pe colegul său 
M. Gașpar, după ce l-a trimis 
de două ori la podea.

Și la „semiușoară" a fost un 
med „In familie**, dar și aceștâ 
doi combatanți s-au avîntat in 
luptă cu toate resursele. Deși 
considerat de specialiști ca su
perior adversarului său, T. Fi- 
și* a suferit o înfringere cate
gorică (ab. 1), fiind trimis de 
două ori la podea ! învingăto
rul său, L Dărămuș, s-a pre
gătit mai conștiincios și a rea
lizat un progres neașteptat, 
care i-a permis să obțină vic
toria. La cat 
(Italia) b. ab. 
gana).

într-unul 
spectaculoase

ușoară, L Bruno
2 O. Konov (Bul-

dintre cele 
meciuri, cu

mai 
dese

Mihai TRANCA

(Continuare In pag. 2-3)

Ultimele verificări ale voleibalistelor noastre înaintea C. E.

DL DOUA ORI 3-0 CU ECHIPA OLANDEI
din localitate s-a 

dubla Întâlnire anu- 
reprezentativele fe- 
voiei ale României 

Pentru ambele echl-

BISTRIȚA, 13 (prin telefon). 
Sîmbătă șl duminică, în Sala 
sporturilor 
desfășurat 
cală dintre 
minln* de 
și Olandei, 
pe meciurile au constituit ulti
mele verificări publice înaintea 
campionatului european, care va 
începe, la stîrșltul săiptămînit In 
Bulgaria. în ambele jocuri, vic
toria ■ revenit voleibalistelor 
românce : 3—0 (9. 13. 6) sâm
bătă șt 3—4 <5. 12. 11) du
minică.

Pentru formația țării noas
tre, acest* ultime două Întâlniri 
au reprezentat totodată verifi
carea și rodarea unul sextet de 
bază diferit de cel utilizat pini 
nu de mult, situație datorată 
unor accidentări mai -vechi sau 
de dată mai recentă. Antrenorul 
principal Sandy Chiriță a pre
zentat un sextet de bază cu- ■ 
prinzlnd pe Iuliana Enescu, Li
liana Văduva, Maria F.nache, 
Victoria Banciu, Daniela Dră- 
ghic! șl Mirela Popovici, 
parcursul întâlnirilor fiind însă

pe

Etapa a IlI-a a campionatu
lui masculin de handbal, Divi
zia „A*, a adus întrecerii un 
lider detașat, Steaua. Dintre 
cele trei formații aflate la ega
litate de puncte in fruntea plu
tonului (Constructorul C.S.U. 
Oradea, Steaua și Dinamo Bucu
rești) numai formația lui Cor
nel Oțetea și Otto Telman a 
cîștigat In derbyul zilei, H. C. 
Minaur a dispus clar de Dina
mo București, ciștigînd — la 
Baia Mare — cu 21—17.

■ SEBASTIAN GEANA
locul I la categoria grea
TIRGOVIȘTE, 13 (prin tele

fon). Cea de a 11-a ediție a 
campionatelor internaționale de 
judo pentru tineret ale Româ
niei, desfășurate sîmbătă și du
minică in Sala sparturilor din 
localitate, a reunit pe saltelele 
de concurs tineri sportivi din 
9 țări : Bulgaria, Franța, R.D. 
Germană, R.F. Germania, Ita
lia, Iugoslavia, Polonia, Unga
ria și România.

întrecerile au fost deosebit 
de disputate, toate țările par
ticipante prezent! nd pe tatami 
sportivi bine pregătiți atît teh
nic cât și fizic, conducătorii 

I

Introdus* In teren și celelalt* 
sportiv* care fac parte din lo
tul pentru C.E. : Gulniza GeliL 
Ioana Liteanu, Crina Răuță, 
Ileana Dobroschi, Doina Moro- 
șan și Speranța Găman. Ti tu la-, 
rizarea tinerelor Popovici și 
Drăghld s-a dovedit de bun 
augur, aportul lor fiind In ge
neral bun, așa că se poate spu
ne că dispunem 1« ora aciuată 
de o echipă destul de omogenă.

Dacă sîmbâtă jocul formației 
noastre a fast ceva mai ezi
tant, cu momente de evidentă 
ruptură Intre cele două linii, 
duminică sextetul românca ac
ționat mult mai decis, cu ac
țiuni variate la fileu, cu ser
vicii Îmbunătățite. Și. deși 
replica olandezelor a fost net 
superioară duminică, randamen
tul echipei noastre ni s-a pă
rut mult mai convingător. iu 

evoluția tuturor jucă- 
românce ne-a satisfă- 

și atmosfera instaurată

general, 
toarelor 
cui, ca 
In lot.

Mihail VESA

STEAUA — ȘTIINțA BA- 
CAU 36—28 (18—15). Cei ppe- 
zenți ieri dimineață in sala Flo- 
reasca au admirat frumuseții* 
handbalului, ale handbalului 
spetaculos, intr-un meci în care 
s-a marcat In fiecare minut cita 
un gol... și ceva. Steaua, admi
rabilă în ofensivă, am putea 
spune chiar încintătoare, n-a 
avut nici o clipă probleme cu 
adversara sa. Este șl motivul 
pentru care multă, foarte multă 
vreme antrenorii Cornel Oțelea 
și Otto Telman au trimis in 
teren pe toți tinerii actualului 
lot îndrăgostiți de minge și 
de gol, ei au jucat superb în 
atac, au realizat faze electri
zante și au cules aplauze la 
scenă deschisă. Cei doi tehni
cieni n-au fost însă mulțumiți 
de prestația de ansamblu a 
tinerilor lor elevi. Și pe bună 
dreptate, fiindcă în defensivă 
aceștia au fost ca și inexistenți, 
primind o cantitate de golutri 
inadmisibilă _ pentru Steaua și 
faima ei. Acești tineri handba- 
liști, talentați realmente, tre
buie să înțeleagă că jocul este 
alcătuit din două faze insepa
rabile, avînd 
in economia 
și apărarea, 
mai de una 
realizează 50 
țe, ceea ce este puțin, iar une
ori poate fi chiar foarte puțin. 
Așa Incit...

Știința Bacău, cu doi jucă-

aceeași pondere 
generală : atacul 
Ocupindu-se nu- 

dintre ele, atacul, 
la sută din cerlo-

(Continuare in pag 2-3) 

de tineret care vor 
acest an la San

titlurile de cam- 
ai Româ-

echipelor dorind cu această 
ocazie să-și verifice încă o dată 
loturile în vederea campionate
lor europene 
avea loc în 
Marino.

Faptul că
pioni internaționali 
niei au fost împărțite între ță
rile participante exprimă va
loarea tehnică deosebit de ri
dicată a Întrecerilor, precum șl

Nicolae CHINDEA

(Continuare în pag. 2-3)



Ca întotdeauna In competițiile de masă ale „Daciadei" ION

PARTICIPARE NUMEROASĂ LA FINALELE PE TARA 
ALE ÎNTRECERILOR DE TENIS ȘI DADMINTON 
• „Cupa ziarului scînteia tineretului" a revenit reprezentanților DucurcștiDlfll

Sîmbătă și duminică s-au 
disputat partidele etapei a do
ua în „Cupa federației" la 
rugby. Amănunte :

Dl

TIMIȘOARA, 13 (prin tele
fon). In localitate au avut 
loc — in incinta complexului 
„1 Mai* — întrecerile finale 
pe țară la tenis de cimp din 
cadrul „Daciadei", categoriile 
copii și tineret. Competiția a 
fost dotată cu „Cupa ziarului 
Scînteia tineretului".

Organizate ireproșabil de co
misia centrală a „Daciadei" 
(din care au făcut parte repre
zentanți ai C.C. al U.T.C., Con
siliului Națipnal al Organiza
ției Pionierilor și C.N.E.F.S.), 
Întrecerile s-au bucurat de o 
masivă participare : peste 350 
de copii ți tineri, impărțiți in 
trei categorii de virstă, și-au 
disputat cu ardoare șansele. 
Spectatorii prezenți au putut 
urmări multe meciuri intere
sante, care relevă creșterea 
continuă a popularității aces
tui sport,- cît și calitatea tine
rilor competitori.

Trofeul oferit de ziarul 
„Scînteia tineretului" a fost 
câștigat de reprezentanții muni
cipiului București, carp au to
talizat 22 de puncte. Pe locu
rile următoare s-au situat re
prezentanții județelor Brăila 
(16 p), Dîmbovița (11 p), Ti
miș și Neamț (cîte 10 p).

Iată ți cîștigătorii, pe cate
gorii de vîrstă :

FEMININ, 10—11 ani : 
Catarina Buzatu (Brăila),

Monica Peghișanu (București), 
X Claudia Hans (Arad); 12—13 
ani ; L Cristina Antonescu 
(București), X Catalina Colgiu 
(Brăila), X Simfna Suciu (Mu
reș) ; 14—19 ani : L Delia 
Șandru (Caraș-Severln), X Cris
tina Necula (Dîmbovița), 3. 
Anca Mărmureanu (Vîlcea).

MASCULIN, 10—11 ani : 
Marian Voinca (Vrancea),

1. 
__ ____ _____ ________ X 
Cătălin Eftimie (București), 3. 
Dumitru Bogdan (Argeș) ; 12— 
13 ani : L Cristian Căciulescu 
(Neamț), X Adrian Dumitru 
(Argeș), 3. Vasile Ianculescu 
(Brăila) ; 14—19 ani : L Călin 
Popescu (Timiș), X Dănuț Le- 
pădatu (Bacău), X Marin Si- 
taru (Dîmbovița).

în aceeași localitate s-au des- 
, fășurat finalele pe țară la

badminton, organizate de ace
leași foruri. Și această com
petiție s-a bucurat de pre
zența unui mare număr. de 
concurenți, toți luînd startul la 
o singură categorie: 14—30 de 
ani.

Iată și concurenții care au 
urcat pe podium :

FETE : 1. Csilla Cozma (Mu
reș), X Cristina Sipoș (Timiș), 
X Dona Golea (Caraș-Severin).

BĂIEȚI : 1. Roland Racz 
(Timiș), X Hie Done (Mureș), 
3. Romeo Cioraș (Caraș-Se- 
verin).

Concurenților fruntași 
oferit frumoase premii 
teriale sportive.

Constantin CREȚU,

li s-au 
In ma-

coresp.

600 DE ATLETI LA ETAPA Ar 3 a 
A „CUPEI ROMÂNIEI"!

•I1

1.
2.

MĂNUȘA CARPAȚILOR “
9

(Urmare din pag. 1)

răsturnări de situații, „semi- 
mijlociul" român D. Bumbac a 
reușit o victorie prețioasă în 
fața unuia dintre cei mai va
loroși componenți ai echipei 
R. F. Germania, R. Udo. Lup- 
tînd cu deosebit curaj și eu o 
remarcabilă ambiție, D. Bum
bac l-a dominat cu autoritate 
pe R. Udo, silindu-1 pe arbi
tru să oprească lupta pentru 
inferioritatea adversarului in 
ultima repriză. La fel de bine 
a boxat și I. Cîmerdean (mij
locie), dar, deȘi a fost la un 
pas de o victorie înainte de 
Urnită (în primul rund, italia
nul N. Crucianni a fost kd.), 
el a pierdut, în final, in fața 
unui sportiv cu o mult mai 
bogată experiență. „Semigreul" 
E. Ștefi a luptat foarte bine 
eu italianul A. Mazoni, dar nu
mai în primele două reprize, 
atît timp cît a avut capacitatea 
fizică să se deplaseze derutant 
ți să-și contreze precis adver
sarul. în ultimul rund, el a fost 
net dominat de un partener 
mai puternic și a pierdut par
tida. La mijlocie mică, P. Cră- 
eiunescu a fost Învins la punc
te de G. Rochigiani (R.F.G.). 
La cat. grea, A. Bortoiani (Ita
lia) a cîștigat fără adversar, 
iar la aupergrea, G. Mihnca a 
obținut o victorie asemănătoa
re. în meciuri amicale, A. Bor
toiani b.p. G. Mihnea ți Gh. 
Iana b. »b. 1 R. Penev (Bul
garia).

//----
TIMIȘOARA, 13 (prin tele

fon). Sîmbătă ți duminică, pe 
stadionul C.F.R. s-a desfășurat 
cea de a 3-a etapă a „Cupei 
României" la atletism, la care 
au fost prezenți peste 600 de 
atleți din categoriile tineret, 
juniori I ți II. Iată rezulta
tele înregistrate :

FEMININ : 100 m : Daniela 
Matei (C.S. Brăila) 1X17, Na
talia Caraiosifoglu (Rapid) 
12,30, Lucia Negovan (Steaua) 
12,33 ; 200 m : Matei 24,53, Ca
raiosifoglu 25,06, Nicoleta Lia 
(C.S.Ș.A. Craiova) 25,30 ; 400
m : Matei 55,07, Margareta 
Ghile (C.S.M. Zalău) 56,60, Sica 
Bunea (C.S. Brăila) 56,89 ; 800 
m : Ghile 2:07,05, Sica West 
(Cetate Deva) 2:09,65, X Olga 
West (Cetate Deva) 2:09,67 ; 
1500 m : Mia Gologan (C. S. 
Brăila) 4:35,29, Corina Căprăres- 
cu (Steaua) 4:37,48, Maricica 
Drăgan (Metalul) 4:40,12 ; 3 000 
m : Gologan 9:57,67, Mariana 
Codreanu (C.S.Ș. Beiuș) 10:08,60; 
4x400 m : Metalul București 
3:58,55 ; 100 mg : ^Ălina Grecu. 
(Steaua) 14,34, Ilona Dumitraș- 
cu (Rapid) 14,89 ; Andreea Ho- 
nig (C.S.Ș. Arad) 14,94 ; lun
gime: Anișoara Cușmir (C.S.M. 
Craiova) 6,20 m, Alina Grecu 
5,99 m, Elena Aflorii (Steaua) 
5,94 m; disc: Maria Badea 
(A.S.U. Pitești) 54,18 m, Si
mona Spătaru (C.A.U.) 5X48 m, 
Elisabeta Neamțu (C.A.U.) 
51,68 m ; Înălțime : Mlhaela 
Bălăceanu (Rapid) 1,80 m — 
record personal, Monica Matei 
(C.S.Ș. Uc. 2 Buc.) 1,70 m, 
Cristina Ivașcu (Rapid) 1,70 m; 
greutate : Tatiana Mihalcea 
(A.S.U. Pitești) 14,92 m ; su
liță : Doina Jugănaru (C.A.U.) 
46.60 m ; 4x100 m : Rapid 48,82.

MASCULIN : 100 m: C. Hă- 
păfanu (Dinamo) 10,86, C. Mar- 
gău (C.S.S. Uc. 2 Buc.) 10,96 ; 
200 m : Hăpăianu 22,17, O. Da
mian (Dinamo) 22,32 ; 400 m : 
Gh. Petre (Dinamo) 49,72, D. 
Zimmermann (Șoimii Sibiu) 
49,86 ; 800 m : M. Prundeanu 
■uiiinm iii ixaimx.jB.-jam.; —.. —

•
(Dinamo) 1:51,77, L. Darvas 
(Dinamo) 1:51,83; 5000 m: Al. 
Chiran (Steaua) 14:22,36, D. Mi- 
haly (C.S.M. Baia Mare) 14:31,84, 
C. Roșu (Steaua) 14:35,80, 
100C si : N. Manciu (C.S.M. 
Reșița) 30 :06,93, C. Ariciu (Stea
ua) 30:41,32 ; 3000 ni ob. 1 C 
Milaș (C.S.M. Zalău) 9:00,08, I. 
Hurubeanu (A.S.A. Sibiu) 
9T)1,66, T. Ciobanu (Steaua) 
9:01,67 ; 110 mg : O. Deca (Vi
itorul) 15,06, D. Silișteanu (Ra
pid) 15,19 ; 400 mg : I. Bulac 
(Rapid) 54,43, St. Hart (Univ. 
Cluj-Napoca) 54,62 ; lungime ; 
Gh. Lina (Steaua) 7,44 m, Bu
lac 7,27 m ; Iripiusalt : M. Bran 
(C.S.S. Bacău) 15,57 m ; 10 km 
marș : I. Ureche (C.S.M. Reși
ța) 43:58,57; suliță : D. Negoiță 
(Steaua) 69,96 m ; înălțime : D. 
Albu (Steaua) X16 m, E. Po
pescu (Lie 2 Buc.) 2,08 m, S. 
Stafiuc (Steaua) 2,08 m ; greu
tate : V. Savu (Metalul) 16,32 

ciocan: Ad. Mehes (Dina- 
66,94 in ; disc : St Kor- 

(Dinamo) 53,90 m ; 4 X 400 
Dinamo I 3:21,08.

DINAMO — VULCAN 3—3 
(0—0). Surpriză 7 Desigur, chiar 
dacă vicecampioana a jucat 
fără mai bine de jumătate din
tre titulari, corr.ponenți ai lotu
lui reprezentativ. în terenul de 
la „Olimpia" s-au aflat 
bătă experlmentații Nica, 
r&ban, Baciu (decanul de 
tă al rugbyștilor 
man, Caraiman, 
etc, singurul mai 
cut fiind juniorul 
moviștii și-au spus insă că 
Vulcan nu poate reprezenta o... 
problemă. Numai că Lazăr, L 
Stoica, Căinaru, Popa sau pro- 
mi țătorul prinzător Gabriel 
Stoica au arătat o sporită ca
pacitate de efort, jocul lor a- 
vintat concretizîndu-se, după 
pauză prin dropul lui Lazăr. 
Și a urmat o tresărire^ de or
goliu a favoriților, o cursă după 
egalare (sau mai mult) care a 
transformat finalul de meci ln- 
tr-o perioadă de joc animat, 
spectaculos. A punctat Petre, 
din lovitură de pedeapsă, dar 
el nu a putut șterge, prin a- 
ceastă reușită, amintirea exas
perantei sale imprecizii la nu
meroasele ocazii precedente. 
Noua conducere tehnică a Vul
canului (Bl. Burghrîea — M. 
"Tcodorescu) a debutat, deci, cu 
dreptul. Arbitraj bun : M. Ga- 
vrici.
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R.C. GR1VIȚA ROȘIE — 
STEAUA 10—27 (6—9). Altă sur
priză7 Cel puțin vizavi de pro
porțiile scorului răspunsul este 
afirmativ, cei mai mulți din
tre apărătorii culorilor campi
oanei numărîndu-se printre 
„tricolori", în timp ce grivițe- 
nii au avut numai cîteva ab
sențe. Aceștia din urmă au în
ceput bine partida, cedind însă 
apoi pasul, acuzînd efortul de
pus cu două zile în urmă, cind 
au dat replica reprezentativei. 
Cu Zafîescu I (două eseuri), 
Cioarec (unul), Achim, P.R. Ma
rin, Enache, Teleașă în deose
bită vervă, militarii s-au im
pus categoric. Dar cel mai bun 
de pe teren a fost sîmbătă Ti
tus Toader, care a executat 
ireproșabil loviturile de pe
deapsă (trei) și transformările 
(tot trei), evoluția sa făcin-

LAUREATII CAMPIONATELOR 
REPUBLICANE DE ORIENTARE TURISTICĂ

Campionatele republicane de 
orientare turistică au conti
nuat, săptămîna trecută, de 
joi pină sîmbătă, cu probele 
individuale, la categoria 
nlori (feminin 17 și 19 
masculin 18 ți 21 ani), 
desfășurat, de asemenea, 
cursurile republicane

du-ne să ne întrebăm de ce 
nu joacă mai des și in cam
pionat. Punctele grivițenilor au 
fost realizate de Stancu —două 
lovituri de pedeapsă și Ștefan 
— eseu.

în privința arbitrajului, să 
punem unele greșeli ale lui Gh. 
Voinca pe seama debutului, 
mai ales că doi membri al Co
legiului 
promite.

opinau că buzoianul

Geo RAEȚCHI
ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA

RE — ȘTIINȚA PETROȘANI 
32—3 (20—3). Partidă frumoasă, 
la reușita căreia a contribuit 
îndeosebi echipa băimăreană, 
aflată într-o excelentă dispozi
ție de joc. Ea a înscris șase 
încercări prin tot atiția jucă
tori : Pascale, Istrate, Gllgor, 
Șlcfiuc, Cantea, Beraru. Trei 
au fost transformate de V. Ion, 
iar una de Trnyancsev. Pentru 
oaspeți, Luca a 
l.p. A arbitrat 
Căldăraru. (A. 
resp.).

ARAD 
TIMIȘOARA

marcat din 
Ieșeanul Gh.
CRIȘAN, co-.

P.T.T. UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA 24—G 
(8—0). Victorie clară, după un 
joc foarte bun al gazdelor pen
tru care au înscris Asmarandci 
2, Corduneanu, Moș — Încer
cări, Leca — 2 l.p. și transfor
mare. (N. STRAJAN, coresp.).
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POLITEHNICA BUCUREȘT
.CUPA CRIȘUL" LA

Sala sporturilor din Oradea 
a găzduit un interesant turneu 
internațional, de baschet femi
nin, la care s-au întrecut for
mațiile : D.V.T.K. Miskolc (Un
garia), Politehnica București’ 
Voința București și Crișul din 
localitate, organizatoarea com
petiției. După jocuri spectacu
loase și viu disputate, trofeul

4"
(Urmare din pag 1)
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MEMORIALUL J. CALCIANU" A FOST ClȘTIGAT 
DE AUTOMOBILISTUL N. GRIGORAS

9

condus, contribuind la reușita 
spectacolului sportiv, amintim 
pe W. Hirsehvogel (C.S.M. Re
șița), B. Ursu (I.N.M.T. Bucu
rești), Mihai Alexandrescu (Po
litehnica București), V. Nicoară 
(Dacia Pitești), dar mai ales pe 
Șt. Ianeovict (Dacia Pitești).

CLASAMENTE : gr. 1, L W. 
Hirsehvogel, X 1 Mălăuț (Da
cia), X L. Constantlnescu (Vo
lanul Buc.) ; gr. 1,5 — L B. 
Ursu, X M. Alexandrescu, 3. 
V. Oaneea (LP.A. Sibiu) ; gr. 
2 — 1. Șt. lancovici, X P. Con- 
stantinescu (I.P.A. Sibiu), X Al. 
Pop (I.T.A. Arad) ; gr. 5 — 1. 
N. Grigoraș, 2. C. Ciucă (Da
cia), 3. M. Marinescu (I.N.M.T.); 
gr. 6 — 1. V. Nicoară, X A. 
Gheorghe, 3. R. Cantili (ambii 
I.T.A. Argeș) ; echipe — 1. 
LA. Dacia Pitești, X I.T.A. Ar
geș, 3. Politehnica București ; 
începători — L P. Teodor 
(I.T.B.), X N. Constantin (Po
litehnica București), X B. Mi- 
hăilescu (A.C.R. București).

„Cupa Informația Bucureșliu- 
lui“, atribuită alergătorului 
bucureștean cu cea mai bună 
comportare, l-a revenit lui 
Bucrebista Ursa, de la I.N.M.T. 
București.

Modesto FERRARINI

w1

Sîmbătă după-amiază, in car
tierul Tel (platforma Pipera- 
Toboc) din Capitală s-a desfă
șurat concursul automobilistic 
de viteză pe circuit „Memoria
lul Jean Calciano", concurs ce 
conta ca penultima (a patra) 
etapă a campionatului republi
can. Prin eforturile depuse ds 
organizatori (Filiala A.C.R. 
București și asociația sportivă 
LT.B.), cît și de concurenți, 
competiția ajunsă la cea de a 
noua ediție a plăcut, oferind 
dispute interesante.

De astă dată, ca și în ultimii 
doi ani, „Cupa Jean Calcianu" 
a revenit alergătorului (de la 
LA. Dacia Pitești) Nicu Grigo- 
raș, inginer constructor de au
toturisme, care de multă vreme 
își dedică întreaga activitate 
îmbunătățirii continue a mași
nii „Dacia 1 300" și sportului 
automobilist. El cucerește ast
fel trofeul pentru a treia oară 
consecutiv, cu o mașină pregă
tită în compartimentul de com
petiții al întreprinderii din Pi
tești (ca dealtfel și celelalte a- 
utoturisme ale întreprinderii 
care au concurat foarte bine 
simbătă). Dintre ceilalți concu
renți care au lăsat o bună im
presie prin maniera în care au

f

ani ; 
S-au 
Con- 

pentru 
categoriile feminin și masculin 
— 35 de ani și Concursul re
publican al copiilor.

Vremea frumoasă 
mele două zile ale 
țiilor s-a înrăutățit 
cind a început să 
renul devenind, pe alocuri, des
fundat. Fiecare dintre cele trei 
etape la campionatele republi
cane de seniori a măsurat în 
jur de 9 km (la feminin) ți 
10—11 km (la probele mascu
line), cu cîte 12—18 puncte de 
control și cu diferența de ni
vel In jur de 400 metri.

REZULTATE. Feminin, categ. 
17 ani : MARIANA LUBITU 
(Voința Hunedoara) campioa
nă națională și a „Daciadei", 
2. Gabriela Racu (C.S.U. Buc.), 
1 Raveca Flămind (Voința Bis-

pri-din
competi- 
sîmbătă, 

plouă, te-

trița) ; eateg. 19 ani : 1. NINA 
MAIORESCU (C.S.U. Buc.) 
campioană națională și a „Da
ciadei", X Irma Kalamar (Baia 
Mare), 3. Natalia Deconescu 
(Petroșani), Masculin, 18 ani : 1 
GELU COSTIN (C.S.U. Buc.), 
campion național ți al „Da
ciadei", 2. Gh. Ferara (Mara- 
tex Baia Mare), 3. Cornel Rau- 
că (Politehnica Iași) ; categ. 21 
ani: 1. PAVEL GLIGOR (Cluj- 
Napoca), 2, “ ‘
(C.S.U. Buc.), 3. 
Fey (Cluj-Năpoca).

Iată și cîștigătorii 
lor republicane ale _____  . _
Cristina Hoit (Voința Tg. Jiu), 
Ia categ. 11 ani, Ileana Jelier 
(Voința Baia Mare), la categ. 
13 ani, Elisabeta Revesz (Satu 
Mare) la categ. 15 ani ; T. Pal- 
cău (Voința Hunedoara), categ. 
11 ani, D. Badeschi (Locomo
tiva Buc), categ. 13 ani și C. 
Racz (Baia Mare) — 15 ani. 
La categ. 35 de ani au cîștigal 
Paula Chiuriea (Locomotiva 
Buc.) și Reinhold Guiț (Dum
brava Sibiu).

G. Maioreseu 
Alexandru

concursuri- 
copiilor : 1.

tori accidentați, Vasilache și 
Eftene, o duce în acest cam
pionat chiar mai greu decît în 
cel precedent, cînd s-a aflat la 
un pas de retrogradare. Jocul 
său în ofensivă este lent, efi
ciența — cîtă este — asigurîn- 
d-o realizările personale 
unora dintre echipieri și 
efortul colectiv. Ceva nu e 
regulă la această formație 
este de datoria clubului, a 
ganelor sportive locale să 
sească și „hiba", și mijloacele 
de rezolvare.

Au marcat : Stingă 16, Dumi
tru 9, Voina 3, Marian 2, Ni- 
eulae 2, Ghimeș 1, Drăgăniță 1, 
Ionescu 1 și Berbece 1 — pen
tru Steaua, Berbecaru 10, Vasil- 
ca 5, Hornea 5, Arsene 3, Mozsi 
2, Furnea 2 și Petrea 1 — pen
tru Știința Bacău.

Autoritar arbitrajul cuplului 
D. Purică (Ploiești) — D. Șen- 
chea (București). Bucureșteanul 
D. Șenchea 
arbitrului 
(Ploiești).
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CAMPIONATEIE INTERNAIIONALE DE JUDO
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omogenitatea valorică a pârti
ei pantilor.

Singurul sportiv român care 
a reușit să intre în posesia 
titlului a fost Sebastian Geană, 
la categoria grea, care s-a im
pus net în fața celorlalți 21 
„grei". Celelalte titluri au re
venit sportivilor din R.F. Ger
mania (2), Bulgaria, R.D. Ger
mană, Italia și Ungaria 
1. Iată clasamentele 
categoria superușoară : 
maș Buoso (Ungaria), 
none Olar (România), 3.
Rusu (România) și Patrique 
Roux (Franța) ; semiușoară : 1. 
Maurizio Benvenuti (Italia), 2. 
Csaba Horvath (Ungaria), 3.

— cite 
finale :
1. Ta-
2. Be- 
Nlcolae

Miroslav Jacici (Iugoslavia) și 
Janoș Szeidl (Ungaria) ; ușoa
ră : 1. Frank Winkle (R.F.G.),
2. Istvan FfirAsz (Ungaria), X 
Istvăn Nagy (România) și Doru 
Putan (România) ; scmimijlocie : 
1. Erich Klauss (R.D.G.). X 
Roland Schell (R.F;G.), X Da
niele Bertini (Italia) și Deneș 
Fogarasi 
1. Mark 
Ljudinko
3. Fabio
Heveși (Ungaria) ; semigrea ; 1. 
Valentin Ivanov (Bulgaria), 2. 
Daniel Delrieux (Franța), 3 
Alessandro Geri (Italia) și Va
lentin Oiței (România) ; grea :
1. Sebastian Geană (România),
2. Alvaro Dominici (Italia), 3.

■ Thomas Delschlager (R.F.G.) și 
Henryk Stawskî (Polonia).

CONSTRUCTORUL ARAD — 
PETROLUL TELEAJEN 24—20 
(12—10), Iubitorii handbalului 
din Arad au asistat la un meci 
frumos și — poate mai impor
tant decît asta pentru elevii 
antrenorului Mihai Pintea — 
la prima victorie in campiona
tul actual obținută de Construc
torul. Ei speră că odată spartă 
gheața... Au înscris : Deacu 6, 
Vojtilă 6, Istode 4, Jenea 4, 
Kolleth 2, Burger 1 și Rusu 1 
— pentru Constructorul, Puia 
8, Dumitru 4, Slroe 3, Grosu 
2, Pană 1, Radu 1 și Gherghi- 
ceanu 1 — pentru Petrolul, (I 
IOANA — coresp.).
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(Ungaria) ; mijlocie : 
Meiling (R.F.G.), 2.
Petrovid (Iugoslavia), 
Calo (Italia) și Zsolt
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rară : tînărul Paul Schmidt 
(elev al maestrului sportului 
Ștefan Cbițu) a acumulat punc
tajul maxim — 110 p, pilotînd 
o motoretă care nu s-a oprit 
la nici un concurs, pregătită 
ingenios ~ de fostul motociclist 
Constantin Goran, acum un is
cusit mecanic al secției Poiana 
Cîmpina. Vorbind despre cei 
care întrețin cu atenție mo
toarele micilor motocrosiști. ee 
cuvine să evidențiem pe tehni
cienii Valerică Miiea (Muscelul 
Cîmpulung — Muscel), Paul 
Mulner (Torpedo Zărnești). 
Gheorghe Dumitru (I.T-A- Bu
zău). Dumitru Pop (I-R-A. Tg. 
Mureș), Andrei Fazekaș (Elec
tro Sf. Gheorghe) și Mihai Ba- 
nn (Flacăra — Automecanica 
Moreni). care au înscris un nu
măr Sporit de concurenți la cla
sele rezervate juniorilor.

învingătorii etapei finale : 
Csaba Tompa (Electro Sf. 
Gheorghe) la 50 cmc, Paul 
Schmidt (Poiana Cîmpina) la 
70 cmc, Toma Duiea (St. r. Bv.) 
la 125 cmc tineret și Ernest 
Mulner (Torpedo Zărnești) Ia 
250 cmc seniori.

CLASAMENTELE GENERA
LE : 250 cmc seniori — 1. Ion 
Plugaru (St. r. Bv.) 94 p, cam- 

-pion republican, 2. Gh. Oproiu 
(Poiana Cîmpina) 75 p, 3. Petre 
Titilencu (Torpedo) 67 p, 4. Er
nest Mulner 65 p; 125 crac ti
neret — 1. Toma Duiea (St. r.

<.) 68 p, campion 
2- Haralambie Pascu 
va Ploiești) 68 p, 3- 
mosvari (I.R.A. Tg. __ ,, ,
4. Alexandru Ilieș (Torpedo) 53 
p; 70 cmc juniori 1: 1. Paul 
Schmidt (Poiana Cîmpina) 110 
p — campion republican. 2. 
Marcel Butuza (Torpedo) 73 
p, 3. Ștefan Csorbasi (I.R.A. 
Tg. Muteș) 69 p, 4. Gabor Belle 
(Electro Sf. Gheorghe) 58 p, 
50 cmc juniori II : 1. Florian 
Pop (I.R.A. Tg. Mureș) 107 p, 
— campion republican. 2. Bar
na Ilieș (Torpedo) 77 p, 3- Csa
ba Tompa (Electro Sf- Gheor
ghe) 77 p, 4. Levente Rosonczi 
(I.R.A. Tg. Mureș), 68 p.

Traian IOANITESCU

republican» 
(Locomo^i- 
Lăszlo To- 
Mureș) 68,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

)BAL MASCULIN
I

GLORIA BISTRIȚA, PETROLUL Șl F.C. BIHOR CONDUC IN CELE TREI SERII
SERIA I

IȘOARA 
C.S.U. 

!). Meci 
;tigat de 

mari 
sat însă 

jocul 
Marca- 

r, Matei 
!, Voicu 
■u Poli- 
ărniceru 
Cudor 4. 
Mureșan 
lacăt 1 
1 C.S.U. 
coresp.).
RAIOVA 
I 19—18 
nită a 

capătul 
Replica 

• aștep- 
nitru 4, 
Dobrea- 
e 1, Ni- 

pentru 
Zaharia 

, Trlfan 
- pentru 
COSTÎN

(11—9). Veritabil spectacol
handbalistic, la realizarea căruia 
au contribuit ambele formații. 
Ele au aruncat în luptă toate 
cunoștințele tehnice (și trebuie 
să recunoaștem că atît băimă- 
renii, cit și bucureșteniii le po
sedă atît cit să incinte specta
torii). A cîștigat echipa ..diri
jată" de Lascăr Pană datorită 
jocului ei mai ambițios, 
ales în atac. Rezultatul 
menținut echilibrat pînă in 
15 (cînd era 7—7), după 
băimărenii s-au lansat în 
șite acțiuni ofensive. La 
nerea victoriei de către gazde o 
contribuție importantă a avut-o 
portarul Neșovici. El a apărat 
mingi care erau văzute în... 
plasă de spectatori și de jucă
torii advevși. Dinamoviștii s-au 
complăcut în atacuri cu pase 
mult prea prelungite, întîrziind 
șutul spre poarta echipei Mi- 
naur. Au înscris : Mironiuc 9, 
Panțîru 4, N. Voinea-3, Boroș 2, 
Oros 1, Covacîu 1, M. Voinea 
1 — pentru Minaur ; Durau 6, 
Grabovschi 5, Tase 4, Bcdivan 
1, Andreescu 1 — pentru Di
namo București. (Andrei CRI- 
ȘAN — coresp.).

mai 
s-a 

min. 
care 
reu- 
obți-

I
I
I
I
I
I
I
I

— UNI- 
tfAPOCA 
m arată 
au pus 
primele 
la con- 

*'i. Gaz- 
ine In 

organizat 
oate cu- 
lenții ar 
* poartă. 
Roșea 6, 
’araschiv 
•u Dina-

Căldare 
Jurcă 2, 
dversita- 
coresp.). 

A MARE 
TI 21—17

• în etapa a IlI-a a „Cupei 
de toamnă a F.R. Handbal" 
(pejltru echipele feminine din 
Divizia „A") s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Seria I : 
Știința Bacău — Hidrotehnica 
Constanța 22—21 (10—9) ; Pro
gresul București — Confecția 
București 23—15 (9—8) ; TEROM 
Iași — Textila Buhuși 22—16 
(10—7). Seria a II-a : Rulmen
tul Brașov — C.S.M. Sibiu 17— 
12 (8—7) ; Mureșul Tg. Mureș 
— Universitatea Timișoara 23— 
16 (12—10) ; Universitatea Cluj- 
Napoca — Constructorul Baia 
Mare 19—23 (9—11). (Cores
pondenți : M. Radu, A. Szabo, 
D. Diaconescu, F. Ene> C. 
Gruia).

JIMEAIA
rcuRSU- 
- DIN
W81
LI ARI X
COMO 1
NO 2
JLI X
SENA 1
CATAN-

X 
XA'O X

VIII UDINESE — MILAN X
IX VIITORUL VASLUI —

F.C.M. GALATI “2
X GAZ METAN MEDIAȘ — ---------------- !
XI C.I.L. SIGHET — OLIM-

1
F.C. 

2

RAPID BUCUREȘTI

PIA SATU MARE
XII RAPID ARAD

BIHOR ORADEA
XIII U. M. TIMIȘ. 

BAIA MARE
FOND TOTAL DE

GURI : 829.000 lei, din 
port la categoria 1, 46.536 lei.

— F.C.
1

CÎȘTI- 
care re-

EZITĂRI SANCȚIONATE PROMPT IN FINAL
DELTA TULCEA — UNIREA DINAMO FOCȘANI 3—3 (3—1) 
TULCEA, 13 (prin telefon).

Jocul a fost viu disputat, une
ori chiar cu momente fierbinți. 
Pentru potolirea spiritelor s-au 
acordat 6 cartonașe galbene 
(Dumitru, Zaiț, Gălam, Sofan, 
Stăncioiu și Antipa). începutui 
meciului a aparținut oaspeților, 
care, în min. 2, au deschis sco
rul : Manolache a trecut cu ușu
rință de fundașul Dumitru, a 
centrat și PASTIA a reluat în 
plasă: 0—1. Treptat, tulcenii au 
echilibrat jocul și In două mi
nute au răsturnat situația în 
favoarea lor. In min. 19, PO
PESCU a luat o acțiune pe 
cont propriu și, cind a ajuns la 
18 m, a șutat puternic la col
țul lung, aducind egalarea. în 

lonescu, de 
pe partea direaptă, a centrat în

” " ’ . *
strecurat balonul pe sub porta
rul Negoi, înscriind cel de-al
doilea gol al gazdelor. în min. 
27, la o fază frumos lucrată de

OASPEȚII - MAI SIMPLU Șl MAI... EFICACE
VIITORUL MECANICA VASLUI — F.C.M. SIDERURGISTUI 

1—2 (0—1)
Georgescu (min. 48), 
(min. 54), Stan (min. 68) 
același Alexandru (min. 
care, in față doar cu Oană, și-a 
permis un artificiu tehnic ne
inspirat. Punctele oaspeților au 
fost marcate de OPREA (min 
27 — cu capul, din centrarea 
lui Ancuța) și ANCUȚA (min 
62 — șut violent la „vinclu" 
din careu). G. Dragomir (Bucu
rești) a condus foarte bine, 
VIITORUL : Dingan — Stan. 
Nicu, Cănănău, Georgescu — 
D. Ionescu, Dănilă, Ghiță — 
Straț (min. 52 Bălan, min. 58 
Alexandru), Mardare, Amaran- 
dei. F.C.M. : Oană — Korteși, 
Ghiță, Anghclinei, Popescu — 
Moțoc, Comșa, Balaban — 
Glonț, Ancuța, Oprea.

Călin ANTONESCU
★

Costlu, C.
I. Toma, V. 

și V. Dla-

minutul următor,
careu și GHIZILA, atent,

GALAȚI
VASLUI, 13 (prin telefon). 

Victorie surprinzătoare, dar 
meritată. Oaspeții, pnacticînd in 
apărare un marcaj strict și be
neficiind de o- linie de atac 
foarte incisivă și omogenă, au 
știut să facă fată cu succes 
presiunii, uneori foarte intense, 
a gazdelor și apoi să atace 
simplu, rapid și eficient, pu- 
nînd deseori în pericol poarta 
gazdelor. Jucătorii vasluieni au 
muncit mult, dar au întîrziat 
trecerea din. apărare în atac, 
fapt care a ușurat sarcina de
fensivei gălățene. în plus, la 
vasluieni s-a putut observa și o 
imprecizie a paselor. Dintre 
ocaziile lor, puține, ei an fruc
tificat numai una in min. 
prin ALEXANDRU, ratînd 
prealabil prin Strat (min.

★PROGRESUL
SF. GHEORGHE

73, 
în

★F.C.M. PROGRESUL BRAILA 
— C.S.M. SF. GHEORGHE 4—« 
(3—0). Au marcat: Pamfil (min. 
6, 12 și 83) și Bulancea (min. «).

VIITORUL GHEORGHENI — 
GLORIA BUZĂU 1—0 (0—0). A
înscris : Tudose (min. 80, 
11 m).

RELONUL SAVINESTI 
NOV — C. S. BOTOȘANI 
(1-2). ................................

aPopescu și Ingea, IONESCU 
majorat scorul la 3—1.

După pauză. Delta a avut po
sibilitatea de a-și mări avanta
jul prin Ghizila (min. 47) și 
Pelea (min. 50), care au greșit 
cu puțin ținta, iar Popescu 
(min. 58) a expediat balonul în 
bară. Dar oaspeții au acționat 
din ce in ce mai bine și au 
sancționat prompt ezitările apă
rătorilor adverși, mai ales ale 
lui Dumitru, înscriind de două 
ori prin MANOLACHE (min. 77) 
șl BURLEANU (min. 80). A 
arbitrat foarte bine C. Jurja 
(București). DELTA : Lică — 
Sofan, Gogan, Iusein, Dumitru 
— Cazacu, Popescu, Ingea (min. 
75 Panait) — Ionescu, Belea 
(min. 66 Zicu), Ghizila. UNI
REA : Negoi — Zaiț, Găian 
Antipa, Chioveanu — Rusu. 
Burleanu, Pastia — Manolache. 
Stăn.cioiu, Gafton (min. 32 Pă- 
trașcu ; min. 35 Sima).

Pompiliii VINTILÂ

reușesc să deschidă scorul. A 
înscris ALBOTA cu o frumoa
să lovitură de cap, in urma 
executării unei lovituri libere 
de eătre Kusch. Imediat după 
gol, Rapid iese cu toată echipa 
la atac, forțînd egalarea. Dar 
Ion Ion zguduie bara în min. 54 
cu un șut de la distanță, iar 
în min. 63 Uilinschi scoate 
miraculos un balon care se în
drepta spre plasă. Din minu
tul 72 giuleștenii rămîn In 10 
oameni, Cojocaru fiind eliminat. 
Și totuși, jocul se desfășoară 
mai mult în jumătatea de te
ren a gazdelor, care fac efor-

★
ENERGIA SLATINA — MECA

NICA ------ ---------------
(1-0). 
33 — 
și 80), 
82).

DUNĂREA CALARAȘI — ME
TALUL PLOPENI 2—1 (1—0).
Realizatorii golurilor: Dumitru
(min. 36 și 64) pentru Dunărea 
șl Rob. (min. 49) pentru oaspeți.-------...-------- AUTOMA- 

(1—1). Au 
44 — din 

și 48), res-
(mln. 42)

★
FINA BUCUREȘTI 2—1 
Au înscris : Cosma (min. 
autogol), Asaftei (min. 72 

respectiv Catrlna (min.

F.C.M.

Bălan 
?i 

87).

CARPAȚI MIRȘA — 
TICA BUCUREȘTI 3—4 
marcat : Domide (min. 
11 m), Fățan (min. 46 
pectiv Constantinescu ____
Gherase (min. 63), Clacă (m!n. 
70) și Pestrița (min. 75).

METALUL BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 2—0 (1—0). 
Autorii golurilor : Marinescu
(min. 26) și Vișinoiu (min. 76).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — FLA
CĂRA AUTOMECANICA MO
RENI 3—0 (2—0). Au Înscris : 
Blrsan (min. 8), Gabel (min. 22) 
șl Coca (min. 54).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
PANDURII TG. JIU 3—2 (2—2). Au 
marcat : Ene (min. 10), Zamfir 
(min. 43), Grlgore (min. 87), res
pectiv Kădulescu (min. 22) șl 
Giman (min. 29).

I.C.I.M. BRAȘOV — LUCEAFĂ
RUL BUCUREȘTI 2—8 (2—0). A 
înscris 1 Palfi (min. 31 șl 34).

SERIA
ORĂDENII, MAI BUNI

RAPID ARAD — "
ARAD, 13 (prin telefon). Pe
vreme splendidă, in fața u-

I

»oz- 
2—2

Golurile au fost realizate 
de : Nicolau (min. 19) șl Gociu 
(min. 70), 1-espectiv - •
(min. 24 și 44).

GLORIA BISTRIȚA — LM.U. 
MEDGIDIA 5—0 (2—0). Au în
scris : Beldie (min. 20), Bercea- 
nu (min. 22), Coman (min. '80) 
și Georgescu (min. 71 ș! 90, ul
timul din penalty). . '

VICTORIA TECUCI — (LS.U. 
GALAȚI 2—1 (1—0). Marcatori :
Rusu (min. 16) șl ‘ ‘
86), respectiv Lala

C.S.M. SUCEAVA 
STRUCTORUL IAȘI 
Au marcat : 
Petrescu II 
(min. 69), 
(min. 85).

POLITEHNICA IAȘI — 
HLAUL PIATRA NEAMȚ 
(1—0). Autorul unicului 
Nemțeanu (min. 3).

Relatări de la : N. 
Malnați, C. Rusu, 
Doruș, I. Mlndrescu 
eonescu.

GLORIA B-țo 
FoliL loji 
Unirea “ 
GS.M. 
F.C.M. 
CiS.M. 
F.C.M.

Cojocaru

1.
2.
3.
4.
5.
*.
7. 

S~ 9.

s
5 
s

______ 5
Sider. CI. 5

5
5
I
5
9
8
5
5
5
5
S
S

b, Focș.
Suceava
Sf. Gh. 
Brăila 

Viitorul Vaslui 
Ceahlăul P. N. 
C.S. Botoșani 
Gloria Buzău 
C.S.U. Galați 
I.M.U. Medg. 
Victoria Tecuci 
Vîift. Gheorgheni 
Delta Tulcea 
Relonul Să*. Roz. 
Conslr. lași

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

turi sâ mențină scorul și reu- 
o 

muncită
șese- acest lucru, obținînd 
meritată și foarte 
victorie.

Arbitrul I. Igna (Timișoara) 
a condus excelent.-----
TAN : Tulinschi 
Cula, Bouaru, Lazăr, __
kăcs, Albotă, Langa (min. 65 
Harbădă) — Solomon, Moraru 
(min 55 Stănilă), Bălan. RA
PID : Ștefan — Ispas, Belu, 
Pîrvu, Băjan — Ion Ion, Pa- 
raschiv, Șt. Popa (min. 78 
Petcu) — Cojocaru, Iancu 
(min. 67 Bartales), Manea.

Mihai IONESCU
★

.. ................. _ Mihail, N. 
Verzescu, N. 

O.
Relatări de ta D. 

Constantinescu, M. 
Ștefan, 
Și

I. Boțocan, 
V. Secăreanu.

1. PETROLUL PL.
2. Rapid Buc.
3. Energia Slatina
4. Rulmentul
5. Dunărea Călărași
6. Șoimii I.P.A. Sb.
7. Mecanică fină

8— 9. Automatica Buc. 
Buc. 
Moreni 
Tîm. 
Plopeni

GAZ ME- 
Kusch, 

Sza-

5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
3
4
4
3
5
5
4
5

VIITOARE

4
3
3
3
3
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0 1

o
1
1

Profir (min. 
(min. 65),

— CON- 
3—1 (*—«).

Petrescu I (min. 4), 
(min. 25). 
respectiv

Cașova 
Popescu

CEA-
1—« 

gol :

3 2 8 18- 1 8 
481 Fii 
3 1 1 13- 8 7 
3 11
2 3 8
3 0 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1

- 1 ...
Si l 4 

(duminică 
"■ Siderur- 

Politehnica Iași, 
’ — F.C.M. Pro-

Fi
1
1
1 
0
8
•

♦ 17
5-17

4
5

Gu(U,
7-2 9

11- 2 7
7
7
6
S
5
5
5
5
4
4
4
3
a
2 
t 
i

1
1
1
1 1 
o
1
3
1
1
1
0
o 
o
1 
o
2
1

9- 6
7- 5

11- 7
6- 4
4- 3 

10-10
7
6
2
6
9
3
9

3-12 
0- 6 
3-10

2
2
1
1
2
2
1
2
2
1
4
3
3
4

(duir uică.

7-
5-
7-
6-
6-
1- 
«-

Metalul
10. Flacăra
11. Chimica
12. Metalul
13. Autobuzul Buc.
14. Gaz metan
15. Carpați Mirșa
14. Pandurii Tg. Jiu
17. I.C.I.M. Brașov
18. Tractorul Bv.
ETAPA _________ ___ _____ ,

20 septembrie) : Luceafărul Bucu
rești — Pandurii Tg. Jiu, Trac
torul Brașov — I.C.I.M. Brașov, 
Rapid București — Rulmentul A- 
lexandria, Chimica Tîrnăveni — 
Petrolul Ploiești, Automatica 
București — Gaz metan Mediaș, 
Șoimii Sibiu — Dunărea Călărași, 
Flacăra Moreni — Metalul Bucu
rești, Mecanică fină București — 

...Carpați Mirșa, Metalul Plopeni — 
, Autobuzul București. Energia Sla

tina stă.

A IH-a

F.C.
LA TOATE CAPITOLELE

BIHOR 2—4 (0—2) (
GA, care a transformat o lovi
tură de pedeapsă. A fost insă 
un simplu foc de paie al gaz
delor, pentru că, în min. 51, 
GROSU a înscris al treilea gol 
al său, la o minge revenită 
din bară, unde fusese șutată de 
Bucico. In final, ambele echi
pe au mai înscris cite o dată, 
prin NAOM (min. 79) și, res
pectiv, DRAIA (min. 84). Cr. 
Teodorescu (Buzău) a condus 
foarte bine. RAPID : Butaru — 
Ardelean, Borugă* Gali, Găman
— Bora, Dușan, 
(min. 46
Stoenescu, Șandor, Vișan (min. 
51 Draia). F.C. BIHOR : Albu
— Kiss, Zare, Roja, N. Mu
reșan — Naom (min. 73 Ver- 
gu), Grosu, Pușcaș (min. 61 
Ivașcu) — Bucico, Doja, Geor
gescu.

o
nei asistențe record (aproxima
tiv 10 000 spectatori), echipa 
locală a trebuit să se recu
noască învinsă în fața unui 
adversai; superior. Primele mi
nute ale întilnirii au lăsat, to
tuși, impresia că vom asista 
la un joc echilibrat, Broșovschi 
(min. 10) și Kiss (min. 12) ra
tînd, de o parte și de cealal
tă, foarte bune situații de gol. 
Dar, bihorenii au reușit să 
deschidă scorul, in min. 34, 
prin GROSU, care a înscris 
plasat din mijlocul careului. 
Pină la pauză a fost 2—0 pen
tru oaspeți, care au marcat 
din nou prin GROSU, cu capul, 
din centrarea lui Doja.

La reluațe, locală a
reușit să rdâu handicap,
chiar în min. 46, prin BORU-

Broșovschi ■
A. Moldovan) —

«- 4 
8- 4
8- 4 
t- 5
7- 7
3-
4-
4-
3-
1-

S
I

3 4
9 4
8 4
8 4
4 4
I 3 

8-10 3 
I* ;7 1

ie.
11.
12.
13.
14.
15.
18.
17.
18.

ETAPA VIITOARE 
2» septembrie) : F.C.M. 
gtetul Galați 
Constructorul Iași 
greșul Brăila, Victoria Tecuci — 
Unirea D. Focșani, CA. Bete- 
șani — I.M.U. Medgidia, Viltarul 
Gheorgheni — Relonul Săvinești 
Roznov, Gloria Bistrița — C.S.U. 
Galați, Ceahlăul P. Neamț — 
Viitorul Mecanică Vaslui, Gloria 
Buzău — Delta Tulcea, C.SJW. 
Sf. Gheorghe — C.S.M. Suceava.

A II-a

1
2
2
3
3
3

0 3 
2 1
1 3 
1 3

SERIA
SUPERIORITATE EVIDENTĂ A GAZDELOR

PETROLUL PLOIEȘTI — RULMENTUL ALEXANDRIA 3—1 (2—0)
PLOIEȘTI, 13 (prin telefon).

Vreme splendidă, iar stadionul, 
ca în vremurile bune ale Pe
trolului, plin pînă la refuz de 
aproximativ 20 000 de specta
tori. „Caseta statistică" a der- 
byului seriei a II-a ar arăta 
cam așa : șuturi : 17—4 (pe 
poartă : 10—0) ; cornere : 16—1. 
Au marcat : BUNEA (min. 35 
— autogol), CISMARU (min.
39), BRATOSIN (min. 82), JIPA 
(min. 86 — autogol). Cartonașe 
galbene : Stancu și Popescu 
pentru proteste, respectiv pen
tru „ținere".

Cele două echipe șl-au ono
rat pozițiile fruntașe, oferind o 
partidă antrenantă și cu destu
le faze frumoase. Petrolul s-a 
dovedit a fi mai eombinativă, 
mai tehnică (uneori excesiv de 

j oombinativă), în timp ce Rul
mentul a arătat că armele prln- 

| cipale (poate în acest meci, în 
[ deplasare) îi sînt combativita- 
1 tea, forța atletică. Gazdele au
I UN SINGUR GOL,
I GAZ METAN MEDIAȘ — RAPID BUCUREȘTI 1—0 (0—0) 
. MEDIAȘ, 13 (prin telefon).

O'bizară programare a jocuri- 
I lor din serie a făcut ca abia

în etapa a 5-a Gaz metan să 
I ia startul pe teren propriu 

în actualul campionat, adver- 
1 sară fiind Rapid, una din ma- 
. rile candidate la promovare.

1 s-a jucat 
centrală a

înscris abia în mim. 35, pentru 
că Ștefănescu, Toporan sau Gă- 
lățeanu au ratat. A venit gafa 
Iul BUNEA (min. 35), car» a 
scăpat mingea în poartă, a ve
nit șutul lui CISMARU (min. 
39). care l-a surprins pe Bunea.

După pauză, au ratat ocazii 
mari Stanciu și Gălăteanu (mim. 
65 și 75), apoi BRATOSIN (min. 
82) a înscris eu capul, pentru 
ca în min. 86, la centrarea lui 
Gheorghe Radu, JIPA să res
pingă... în gol.

Arbitrul O. Anderco (S. Ma
re) a condus bine. tETROLUL : 
Jipa — Cojocaru, Ioniță, Bu- 
tufei, Toma — Stanciu, Gălă- 
țeanu, Cozarec — Ștefănescu 
(min .73 Bratosin), Toporan 
(min. 70 Pancu), Cismaru ; RUL
MENTUL : Bunea — 
Huș. Voicilă, I. Radu 
șoianu, Iagăru, Stancu 
bu, G. Radu, Ucidău 
Popescu)

Constantin

Ignat, 
— Pîe- 
— Bar- 
(min. 46

ALEXE

DOUA PUNCTE MARI

11 ne cuiiuiuci te ia 
In prima repriză 

mai mult în zona

terenului. Porțile celor două 
echipe au fost în pericol doar 
în min. 10, cînd Albotă a re
luat din apropiere, cu capul, 
afară, și în min. 45, cînd șu
tul lui Cojocaru de la margi
nea careului a fost reținut de 
Tulinschi.

După pauză, la numai trei 
minute de la reluare, gazdele

Gheorghe NERTEA

LA LIMITA, DAR PE MERIT
U.M. TIMIȘOARA — F.C. BAIA MARE 1—0 (0—0)

TIMIȘOARA, 13 (prin tele
fon). Beneficiind și de exclusi
vitatea de pe afișul fotbalului 
local, da- și de atracția In sine 
a partidei, meciul de pe ele
ganta arenă U.M.T. a atras 
peste 10.030 de spectatori pe 
vechiul stadion al orașului.

Fosta divizionară „A“ apare 
mai sigură in start. Mijlocașii 
ei stăpinesc zona centrală și, 
ta primele 10 minute, creează 
și două situații bune de gol ra
tate de Buzgău și 
cu. Urmează însă o 
lungită și tăioasă a 
va domina pînă la 
dele au ratat însă 
ta...

Nu trecuseră nici două mi
nute de la reluare și U.M.T. 
deschide scorul : o centrare e- 
xaelă a Iui Belanov îl găsește 
bine plasat, pe partea opusă, 
pe LEHMAN, care reia balonul,

*
MINERUL LUPENI — STRUN

GUL ARAD 1—fl (0—9). Unicul 
g«l l-a marcat Leca (min. 73).
F.C.M. REȘIȚA — DACIA O- 

RAȘTIE 6—1 (1—6). Au marcat: 
Imlreanu (min. 42 șl 84), Oancea 
(min. 52), Mateli (min. 54), Portic 
(min. 75), Atodiresel (min. 80). 
respectiv S. Popa (min. 79).

MINERUL CAVNIC — MINE
RUL ILBA SEINI 5—0 (0—0). Au 
înscris : Șomcutean (mln. 82 și 
65) și Ignat (min. 57).

C.I.L. SIGHKT — OLIMPIA 
SATU MARE 3—0 (2—0). Golu
rile au fost realizate de Cioban I 
(min. 20) și Cioban n (min. 44 
$1 57, ambele din U m).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — 
CJF.R. TIMIȘOARA 2—1 (2—1).
Au marcat : Popovici (min. 35), 
Bocșa (min. 44), respectiv Pe
trescu (min. 19).

SOMESUL SATU MARE — 
C.S.M. DROBETA TR. SEVERIN 
2—1 (1—1), Au marcat : Borz 
(min. 6) șl Pataki (min. 55) pen
tru gazde, Căprloru (min. 21) 
pentru oaspeți.

AURUL BRAD - C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA 2—0 (1—0). Goluri în
scrise de Merlă (min. 25) șl 
Stingă (n)in. 56).

Dragomires- 
replică pre- 
U.M.T., care 
pauză. Gaz- 
cu nemilui-

cu capul, in plasă : 1—0. Gaz
dele domină în continuare și, 
în min. 53, Bodea trimite, cu 
capul, de la 4 m, pe lingă 
poartă. Băimărenii vor trece pe 
lingă egalare în min. 62, cind 
Roznai, singur în fața lui Mol
dovan, nu l poate învinge. Vic
toria 
tată 
oare

A
(Brașov). U.M.T. : Moldovan — 
Bolota, Cuteanu, Mehedințu, 
Crapciu — Covalcic (min. 68 
Grigorescu), Bodea (min. 77 
Strizu), Ganea — Belanov, 
Floareș, Lehman ; F.C. BAIA 
MARE : Feher — Borz, Con- 
druc, Tătăran, Hotico — R. 
Pamfil, Koller, Bălan (min. 68 
G. Mureșan) 
(min. 57 
Roznai.

gazdelor o socotim meri* 
datorită prestației superi- 
din prima repriză, 
arbitrat bine C. Ghiță

Dragomirescu
Căciureac), Buzgău,

I.

★
Relatări ______

Plăvițiu, Z. Debrețeni, S. Praler. 
- Ghișa, Z. Kovacs, " - "

Eftîmîe IONESCU
★

de la : I. Cotescu, D.
Al. Jurcă.

1. F.C. BIHOR 5 4 10 16- 6 9
2. F.G Baia M. 5 3 11 6-3 7
S. Someșul S.M. 5 3 11 8-8 7
4. înfrățirea Or. 5 3 0 2 13- 7 6
S. F.C.M. Reșița 5 2 2 1 10- 6 6
4. U.M. Timiș. 5 3 0 2 8-5 0
7. C.I.L. Sighet 5 3 0 2 8-6 6
8. Aurul Brad 5 3 0 2 7-8 6
♦. Minerul Lupeni 5 3 0 2 5-7 6

10. Minerul Cavnic 5 2 12 7-5 5
11-12. C.S.M. Dr. T.S. 5 12 2 6-5 4

Olimpia S.M. 5 2 0 3 8-7 4
13. C.F.R. Timiș. 5 12 2 ♦- 9 4
14. Strungul Arad 5 2 0 3 6-7 4
15. Min. Ilba Seini 5 1 V3 4-8 3
18. Rapid Arad 5 113 6-11 3
17. C.F.R. Cj-Nap. 5 113 3-11 3
18. Dacia Orăștie 5 0 14 2-13 1

(duminică 20
Baia Mare —

ETAPA VIITOARE 
septembrie) : F.C.
Aurul Brad, Someșul Satu Mare 
— Olimpia Satu Mare, înfrățirea 
Oradea — F.C, Bihor, Dacia O- 
răștie — Minerul Cavnic, Mine
rul Ilba Seini — C.I.L. Sighet,' 
Strungul Arad — Rapid Arad ; 
C.F.R. Cluj-Napoca — Minerul 
Lupenl, U.M. Timișoara — C.F.R. 
Timișoara, F.C.M. Reșița — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin.



DEBUTUL BASCHETBALISTELOR 
LA CAMPIONATUL EUROPEAN

SENIGALLIA, 13 (prin tele
fon). în două orașe italiene, 
Ancona și Senigallia, au În
ceput duminică întrecerile ce
lei de a 18-a ediții a Campio
natului european de baschet 
feminin, la care sînt prezente 
cele mai bune 12 formații de 
pe continent. Sosite vineri 
seara la Senigallia, frumoasă 
stațiune pe țărmul Adriaticii 
— unde localnicii își mai a- 
mintesc de una din primele 
v'ctorii ale lui Ilie Nastase, 
în 1967, la dublu, alături de 
Ion Tiriac, în fața italienilor 
Tacchini și Maioli —, fetele 
noastre au făcut sîmbătă un 
antrenament de acomodare cu 
cocheta și moderna sală care 
găzduiește întrecerile grupei 
B. Tehnicienii echipelor par
ticipante și ziariștii acreditați 
aici sînt de acord că grupa de 
la Senigallia este mai e- 
chilibrată decît cea de la An
cona. Iată programul echipei 
noastre (după partida de du
minică cu Bulgaria) : luni cu 
U.R.S.S., marți cu Suedia, 
miercuri cu Ungaria, joi eu 
Cehoslovacia.

în primul meci din grupă, 
echipa noastră a întîlnit Bul
garia, pierzind cu 64—73 
(33—37). Cele două reprize au 
avut aspecte total diferite. în 
prima, jucătoarele noastre au 
condus în permanență, chiar 
de la început (10—0 min. 6 I), 
iar cu 30 de secunde înaintea 
pauzei aveau 7 p avans (38— 
31), pe care l-au pierdut din 
cauza unor greșeli copilărești. 
•Cu o mai bună pregătire fizică, 
echipa bulgară a dominat par
tea a doua, protitînd și de cî- 
teva schimbări neinspirate în 
formația noastră. Au marcat : 
Bălaș 6, Armion 2, Solovăstru 
2, Filip 20, Fotescu 2, Pali 26, 
Ciubăncan 6 pentru România, 
Makaveeva 17, S. Mihailova 5, 
Boermanova 9, A. Mihailova 6, 
Radkova 12, Slavceva 4, Sker- 
latova 4, Stoiar.ova 16 pentru 
Bulgaria.

Alte rezultate : Cehoslovacia 
— Suedia 83—49 (38—30) ; la 
Ancona: Italia — Finlanda 73— 
47 (19—25), R. F. Germania — 
Polonia 71—67 (39—33) !

Paul IOVAN

Campionatele mondiale de lupte libere

SPORTIVII NOȘTRI DEPARTE DE PODIUM...
SKOPLJE, 13 (prin telex). 

Faptul că întrecerile acestei 
ediții jubiliare (a 20-a) a Cam
pionatelor mondiale de lupte 
libere stat extrem de aspre este 
dovedit cu prisosință de câteva 
rezultate-surprîză, cea mai ma
re fiind înfrângerea campionu
lui olimpic Ia cat. 100 kg EHn 
Mate (U.R.S.S.), de către ame
ricanul Grey Gibson.

Cei patru sportivi români, 
dtatre care trei tineri debutant! 
au avut, într-o competiție cu 
nivel atât de ridicat, „proble
me* greu de rezolvat și numai 
experimentatul student ieșean 
Aurel Neaga (cat. 57 kg) a 
izbutit să le facă — întrucât
va — față. El l-a învins prin 
tuș (min. 2,55), cînd conducea 
cu 6—1, pe australianul Dan 
Cuming. Apoi, într-un meci pe 
care l-am așteptat cu emoții 
cel cu Bernard Bobrich (R.D. 
Germană) — în fața căruia 
Neagu pierduse net la campio
natele europene din primăvară 
— luptătorul nostru a obținut 
o victorie clară la puncte : 7—4.

S-AU ÎNCHEIAT CAMPIONATELE EUROPENE DE NATAȚIE
•Carmen Duaaciu - pc locul 4 la 200 m spate • tempo fle polo pc locul I

Au luat sfîrșit întrecerile 
campionatelor europene de na- 
tatie de la Split. în ultimele 
reuniuni ale concursului de înot 
s-au înregistrat noi victorii ale 
sportivelor din R.D. Germană 
(care — caz unic — au câștigat 
toate cele 14 finale feminine) 
și noi surprize în probele mas
culine.

Cursa feminină de 200 m 
spate a revenit Korneliei P.olit 
în 2:12.55, cea mai bună per
formanță mondială a anului, 
înotătoarea româncă Carmen 
Bunaciu s-a clasat pe locul IV 
în 2:16,24, timp mult inferior 
recordului național (2:13,21) sta
bilit cu prilejul Universiadei. Și 
cu acest prilej s-a putut consta
ta că Bunaciu nu a fost sufi
cient pregătită pentru a concu
ra în formă maximă, ea eali- 
fieîndu-se în finală doar cu al 
8-lea timp (2:18,30) !

Trei noi recorduri europene 
au fost corectate în probele 
masculine. Autorii lor : Șandor 
Wladar (Ungaria) 2:00,80 la 200 
m spate, Aleksandr Sidorenko 
(U.R.S.S.) 2:03,41 la 200 m mixt 
și Michael Grosz (R.F.G.) 
1:59,19 la 200 m fluture, probă 
în care marele favorit Sergheî 
Fesenko a sosit abia al treilea.

I,n turneul de polo, 
României a pierdut ta 
Ungariei cu 5—9 (I—2,
1—4, 0—2) după ce a condus 
cu 4—2 și 5—3. De la acest 
ultim scor, poloiștii români au 
ra'.at 5 situații de superioritate, 
iar adversarii -au marcat de 6 
ori consecutiv ! Realizatori : 
Gerendas 4. Kuncz 2, Somossy, 
Varga, Sudar (Ung), respectiv 
Hagiu 2, Costrăș, Moîceanu, Ș. 
Popescu. Arbitri : Donici (Spa
nia) și Petrasovits (Austria). în 
ultimul meci, poloiștii româr 
au pierdut la mare luptă • în 
fața echipei U.R.S.S. cu 8—9 
(2—3, 3—1, 1—3. 2—2), după ce 
au condus cu 5—4. Titlul con
tinental a revenit, pentru prima 
oară, selecționatei R.F. Germa
nia. care a încheiat turneul ne
învinsă. Echipa noastră »-a cla
sat pe locul VII.

REZULTATE TEHNICE. înot — 
2M m fluture (b) : 1. M. Gross 
(R.F.G.) 1:59,19 R.E. ; 2. Philippe 
Hubble (M. Brit.) 2:00,21 (rec.) ; 
3. S. Fesenko (U.R.S.S.) 2:00,48 ; 
206 m mixt (f) : 1. Ute Gewenl- 
ger (R.D.G.) 2:12,64 ; 2. Petra
Schneider (R.D.G.) 2:13,49 ; 3.
Olga Klevaktaa (U.R.S.S.) 2:19,19; 
800 m liber : 1. Carmela Schmidt 
(R.D.G.) 8:32,79 ; 2. Ines Mers
(R.D.G.) 8:32,89 ; 3. Irlna, Lariceva 
(U.R.S.S.) 8:37,22 ; 200 m mixt
(b) : 1. Al. Sidorenk® (U.R.S.S.) 
2:03,41 R.E. ; 2. Giovanni Fran
ceses (Italia) 2:04,97 (rec.) ; 3.
Jozef Hladky (Ceh.) 2:06,15 (ree.); 
4 X 160 m mixt (f) : 1. "
(Kleber, — 
Metschuk) 
4:13,23 ; 3.

R.D.G. 
Geissler,
U.R.S.S. 

4:13,42 ; 200 m 
spate (b) : 1. S. Wladar (Ung.) 
2:00,80 R.E. ; 2. VL Semetev
(U.R.S.S.) 2:01,32 (rec.) ; 3. Fre
deric. Delcourt (Franța) 2:03,36 
(rec.) ; 1 500 m liber : 1. Vladimir

Geweniger, 
4:09,72 ; 2.

R.F.G. ‘ '* ' 
S.

Salnlkav (U.R.S.S.) 15:08,17 ; *.
Berut Petrici (Iug.) 15:17,31 (rec.); 
1. Rafael Escalas (Spania) 1S:17,9S 
(rec.) ; 200 m liber (f) : 1. C.
Schmidt (R.D.G.) 2:00,27 ; 2. Bir
git Metaecke (R.D.G.) 2:00,57 ; 2. 
Cenny Van Bentum ""— 
2:0145 ; 200 m spate 
pout (R.D.G.) 2:12,55 ; 
de Rover (Ol.) 2:15,21 ; 
Gorceakeva (U.R.S.S.) 
Carmen Bunaciu 
2:16,24.

Polo. Iugoslavia — 
(3—1, 1-2, 2—2, 2—2) ; 
Spania 12—8 (2—1, 3—2, 
U.R.S.S. — Olanda "* 
4—3, 1—1, 2—1) ; R.F.G. — 
slavla 10—6 (2—1, 3—3, 1—6, 
Ungaria — Olanda 7—2 ; ! 
— Italia 9—9. Clasament: L 
ts p ; 2. U.R.S.S. 11 P ; 3. 
ria 10 p ; 4. Iugoslavia 6 
Spania 5 p ; 6. Italia 4 p ; 
mânia 4 p ; 8. Olanda 3 p.

(Olanda) 
(f) : L K. 
2. Yolanda 

; 3. Larisa 
2:16,10 : 4. 
(România)

ItaHa 8—7
R.F.G. —

4—4,
10—7

■ »-i); 
(3-2, 
Iuge- 

, 4—Z): 
Spania 
R.F.G.
Ung*- 
p ; ».
7. Ro-

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TENIS
ALE S.U.A. IN FAZELE FINALE

echipa

NEW YORK, 13 (Agerpres) — 
Proba de simplu femei din ca
drul campionatelor internațio
nale de tenis ale S.U.A. a fost 
câștigată de Tracy Austin, care 
a învins-o în finală cu 1—6, 
7—6, 7—6 pe Martina Navrati
lova.

Finala probei de simplu băr
bați opune pe protagoniștii 'ul
timelor mari turnee, suedezul 
BjSrn Borg și americanul John 
McEnroe. In semifinale, Borg 
l-a eliminat cu 6—2, 7—5, 6—4 
pe Jimmy Conors, iar McEnroe 
l-a învins cu 5—7, 6—3, 6—2 
4—6. 6—3 pe Vitas Gerulaitis.

Desfășurate cu o zi în urmă, 
ta semifinalele probei de sim
plu femei s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Martina 
Navratilova — Chris Evert-Lloyd 
7—5, 4—6, 6—4 ; Tracy Austin — 
Barbara Potter 6—1. 6—3. în 
sferturile de finală ale probei 
de dublu mixt, cuplul Ann

euSmith, K. Curren a întrecut 
5—7, 6—2, 7—6 perechea Virgi
nia Ruzici, Ilie Năstase. Finala 
probei de dublu bărbați a fost 
cîștigată de americanii Peter 
Fleming și John McEnroe, prin 
Reprezentarea la finală a cu
plului McNamara (Australia), 
Gfinthardt (Elveția), ultimul ju
cător fiind suferind.

în confruntarea cu campionul 
olimpic Sergheî Beloglazov 
(U.R.S.S.), sportivul român n-a 
forțat insă, mai ales că acuza- 
o durere Ia gât, și a pierdut la 
diferență de puncte. Pentru lo
cul 2 ta grupă a luptat în pri
me reuniune de duminică eu 
iranianul Hossebni Seip. Acci
dentat, Nea®u a pierdut la li
mită : 4—5. Dealtfel, la meciul 
următor, cu Hans Partech (R.F. 
Germania), nici nu s-a mai 
putut prezenta, clasindu-se ast
fel pe locul 6. Iată rezultatele 
celorlalți trei sportivi români: 
Traian Marinescu (62 kg) pp. 
Simeon Sterev (Bulgaria) și p. 
tuș (mta. 3,34) Lee Tung Keun 
(Coreea de Sud) ; Constantin 
Mărăscu (82 kg) p.t. in 5,02 Ota 
Akira (Japonia) și p. diferență 
puncte Ibrahim Kamberov 
(Bulgaria) ; Aurel Panait (100 
kg) b. accidentare Ando Ma
saje (Japonia) și p.t. (min. 4,06) 
Istvan Robotka (Ungaria)

Deoarece finalele la primele 
cinci categorii, programate ta 
gala de seară au depășit ora 
închiderii ediției, vom transmi
te numele campionilor și me- 
daliaților în corespondența ur
mătoare.

Costin CHIR1AC

ȘAHISTELE 
ROMÂNCE 

SE AFIRMĂ 
LA TURNEUL 

ZONAL
VARȘOVIA, 13 (Agerpres). — 

In turneul zonal feminin de șah 
de la Bydgoszcz (Polonia), după 
6 runde. în clasament conduc» 
ttaăra maestră româncă Marina 
Pogorevici cu 5 puncte, ur
mată de o altă reprezentantă 
a țării noastre. Margareta Mn- 
reșan, cu 4 p și o partidă în
treruptă, ta timp ce fosta li
deră, Eliska Klimova, din Ceho
slovacia, ocupă locul 3 cu 4 p, 

în runda a 6-a, Marina Po- 
gorevioi a învins-o într-o fru
moasă partidă de atac pe po
loneza Agneta Brusztman. Vic
torie a obținut, de asemenea, 
Elisabeta Polihroniade ta par
tida cu Klimova, în timp ce 
Dana Nuțu a remizat, avînd 
piesele negre, cu Hana Țipria- 
nova (Cehoslovacia). Alte re
zultate : Wize (Polonia) — 
Csonkics (Ungaria) 1—0 ; Ivan- 
ka (Ungaria) — Szmacinsfca 
(Polonia) remiză ; Porubski 
(Ungaria) — Eretova (Ceho
slovacia) remiză

POlONtZUL JANUSZ PECIÂK, 
CAMPION MONDIAL LÂ PENTATLON MODERN

VARȘOVIA, 13 (Agerpres). — 
Campionatul mondial de pen
tatlon modem, desfășurat la 
Djonkove (Polonia), s-a înche
iat cu victoria sportivului po
lonez Janusz Peciak, care a 
totalizat 5 662 puncte, urmat de 
Daniel Masala (Italia) 5 649

șl Tamas Szombathely (Unga
ria) — 5 450 p. Clasamentul fi
nal pe echipe : 1. Polonia — 
16 408 p ; 2. Ungaria — 15 923 
p ; 3. Italia — 15 886 p ; 4.
U.RJSJS. 15 823 p ; 5. R.F. Ger
mania — 15 742 p.

PRESA ENGLEZA DUPĂ 
MECIUL DE LA OSLO-

(Agerpres). zla- 
s-au exprimat ta 
severi fată de e- 
națlonale de fwt- 

— scrie corespon- 
......... Reuter, 
de către

LONDRA, 12 
rele londoneze 
termeni foarte 
voluțla echipei 
bal a Angliei 
dentul agenției Reuter. Succesul 
repurtat de către norvegieni, 
care au Învins Anglia eu 2—1 — 
prima tatttalre din totalul de < 
disputate pe parcursul a 41 de 
ani cîștigată de echipa norvegia
nă — a diminuat șansele Angliei 
de a ajunge In turneul final al 
C.M. de anul viitor din Spania 
aproape la zero. Calificarea An
gliei depinde acum de felul cum 
vor evolua celelalte partenere din 
gwpă : Elveția, Ungaria, Româ
nia șl Norvegia. Chiar dacă An
glia va dștlga ultimul med eu 
Ungaria, s-ar putea ca ea să nu 
se califice 1 „Ce nenorocire* — 
exclamă „DAILY MIRROR”, nu
mind-a „cea mal dureroasă umi
lire a soccerulul Insular In cam-

pionatul mondial după eșecul su
ferit in 1950, în fața echipei 
S.U.A.-. „Anglia a fost e multi
milionară tristă, încurcată și pa
tetică. Nu există nici e scuză*
— notează „DAILY EXPRESS-.

LEVSKI SPARTAK 
ÎNVINGĂTOARE IN DEPLASARE

tn etapa a 4-a a campionatului 
Bulgariei, Levski Spartak Sofia
— adversara echipei Dinam® 
București în Cupa U.E-.F.A. — a 
Învins slmbătă, In deplasare, p® 
Marek Stanke Dimltrovo cu 3—L 
prin golurile marcate de Kurdov, 
Barzov șl Spasov. Levski Spartak 
ocupă locul secund în clasament.

ALTE CAMPIONATE
ITALIA (et. 1) : Bologna — 

Cagliari 1—1 ; Fiorentina — Com® 
1—0 ; Genoa — Torino 0—1 : In 
ternazlonale Milano — A.scoll > 

6-1 : '■*
Roma
- Mi-

*

START IN C. M. Șl C. E. DE HALTERE
PARIS, 13 (Agerpres). — 

Campionatele mondiale și euro
pene de haltere au început la 
Lille (Franța) cu întrecerile de 
la categoria muscă (52 kg), în 
care 
vului 
liev, 
două 
mondial egalat). Pe locurile ur
mătoare s-au situat polonezul 
Janek Gutowski și japonezul

victoria a revenit sportl- 
sovietic Kanibek Osman- 

care a totalizat la cele 
stiluri 247fi kg (record

Kazuto Manobe — cu cite 240 
kg. La această categorie nu a 
luat startul nici un sportiv 
român. în ziua a doua va con
cura Gheorgha Mafiei (cat. 
cocoș — 56 kg).

„CUPA CANADA"
LA HOCHEI

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
HR.S.S.-Canada tn llnalt

AUTO • Campionatul european 
(formula II) a programat la Ml- 
sano (Italia) o probă, tn care 
victoria a revenit pilotului Ita
lian Michele Alboreto („BMW"), 
cu o medie orară de 174,249 km. 
Clasat pe locul 2 In cursă, engle
zul Geoff Lees („Henda") centl- 

' " clasamentulnuă să conducă In 
general cu 45 d.

CICLISM • Etapa
„Tour de 1’Avenir* ,______ ____
Saone — Saint Trivler sur Molg- 
nans — 132 km) a revenit rutieru
lui francez Regis Ovlon In 3h 04:28. 
tn clasamentul general Individual 
conduce Pascal Simon (Franța), 
urmat de Etienne Năant (Franța), 
la 2:21, Stephen Roche (Irlanda) 
— la 5:30, Serghel Morozov 
(U.R.S.S.) — 5:58. Etapa a 4-a, 
încheiată după 196 km la Chalon 
sur Saone, revenișe rutierului so
vietic Serghel Krlvoseev tn 4b 
57:23.

a 5-a in 
(Chalon sur

Mala Clburdanidze șl Nana A- 
leksandria, s-a terminat remiză. 
• După 11 runde, In turneul in
ternațional de la Smederev® (Iu
goslavia) se menține lider marele 
maestru bulgar Trlngov, cu 7*/,, 
urmat de Kurajlțo (Iugoslavia) — 
1 P (1). tn runda a 11-a Kurajița 
a remizat cu Tringov, rezultat 
consemnat .șl In partidele Djurlcl 
— Hulak și Tom ici — si mid.

JAH • Cea de a doua partidă 
a meciului pentru titlul mondial 
feminin de la Borjomi, pe care 
și-l dispută Jucătoarele sovietice

TENIS • La Buenos Aires se 
va disputa, Intre 2 și 4 octombrie, 
meciul dintre echipele Argentinei 
șl Angliei, conttnd ca semifinală 
a „Cupei Davis*. Recent, Asocia
ția argentinlană de specialitate a 
anunțat că In formația Argenti
nei au fost selecționați cunoscuțil 
jucători Guillerm® Vilas șl Jesă- 
Luis Clerc, care vor evalua atlt 
tn partidele de simplu, cit șl In 
cea de dublu. • Intre 2 șl 7 no
iembrie, In Palatul sporturilor 
din Torta® se va desfășura un 
med Internațional amical Intre 
echina feminină a S.U.A. șl • se
lecționată a Europei. Echipa a- 
mericană va avea în componență 
pe Martina Navratilova, Blllle-

Jean King, Andrea Jaeger și 
Betty Nagelsen. Selecționata euro
peană va ti alcătuită din Hana 
Mahdlikova (Cehoslovacia), Syl
via Hanika (R.F. Germania), Vir
ginia Wade șl Sue Barker (An
glia). • Federația olandeză de 
specialitate a alcătuit echipa care 
va tatîtal, In deplasare, formația 
U.R.S.S. în cadrul „Cupei Davis” 
(grupa zonală europeană). Au 
fast selecționați Tom Okker (37 
de ani), Louk Sanders, Eric Wil
berts șl Marc Albert.

In semifinalele „Cupei Ca
nada*, la hochei, selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu 4—1 
(3—0, 1—0, 0—1) echipa Ceho
slovacie! Cu același scor, 4—1 
(3—0, 0—1, 1—0), Canada a în
vins S.U.A. în finală se vor 
lntllni, deci, reprezentativele 
U.R.S.S. și Canadei.

1—0 ; Genoa — Torii : 
ternazlonale Milano — 
0—0 ; Juventus — Cesena 
Napoli — Catanzaro 1—1 ;
— Avellin® 0—0 ; Udinese 
lan 0—0.

UNGARIA (et. 6) : Raba 
Vasas 3—1 ; Ferencvăros - 
v6d 2—4 ; BCk6scsaba — ' 
nya 0—2 ; Debrecen 
Nyireghâza — —______
Diosgybr — Zalaegerszeg 
Păcs — Volăn 4—2 ; csepel 
Szeged 2—0. In clasament conduce 
Csepel — 9 p, urmată de Ujpestl 
Dozsa — 8 p (un joc mal puțin) 
șl Raba Eto — 8 p.

ANGLIA (et. 4) : Arsenal — 
Sunderland 1—1 ; Aston Villa — 
Manchester United 1—1 ; Coven
try — Leeds 4—0 ; Everton — 
Brighton 1—1 ; Ipswich — Liver
pool 2—0 ; Manchester City — 
Southampton 1—1 ; Middlesbrough
— Birmingham 2—1 ; Nottingham
Forest — ‘ ‘
Swansea — Notts County 
West Ham — Stoke 3—2 ; 
verhampton — Tottenham 
Pe primul loc tn clasament 
află echipa West Ham, 
do Swansea și Ipswich.

R.F. GERMANIA (et. 6): Kaisers
lautern — Bielefeld 4—0 ; Bre
men — Bochum 3—1: F.C. Koln — 
Duisburg 3—0 ; Niirnberg — Stut
tgart 0—0 ; Braunschweig — Ba
yern Mflnchen 3—1 ; Karslruhe
— Leverkusen 1—2 ; Dtisseldorf
— Darmstadt 2—2 ; Eintracht 
Frankfurt — Hamburg 3—2; Dort 
mund — Monchengladbach 2—3. 
în clasament conduce Bayern 
Mdnchen cu 10 p.

Eto —
■ Hon- 

Tatabă- 
Odz 2—1; 

Szombothely 1—o ;
" —-----J 6-1 S

West Bromwich 0—0 ; 
----------------- s—» î Wol- 

0—1.
se 

urmată

VOLEI • La viitoarea ediție a 
campionatului mondial feminin, 
ce se va disputa anul viitor tn 
Peru, v«r partldpa 24 de echipe, 
care vor fi repartizate ta 6 grupe 
preliminare. Fdnă In prezent stat 
cunoscute 11 formații participante, 
printre care cele ale Cubei, de
ținătoarea tltlulu! U.R.S.S. Japo
niei, R. p. Chineze, Bulgarie! 
Poloniei șl Perului, ca țară orga
nizatoare. întrecerile se vor dis
puta In 6 orașe : Una, Trujillo, 
Chiclayo, lea, Tacna șl Arequipa, 
ultimul situat la • altitudine de 
2 300 m.

RONO DEVINE: 13:06,20 EA 5000 m!
5 000 
mai 
două 
oodă 
dine 
cîteva zile in urmă, la Rietl 
(Italia), alergătorul kenian fă
cuse o altă tentativă, dar a 
fost întrecut de Hansjorg Kunze 
(RD. Germană) — 13:10,40 (re
cord european) și Valeri A- 
bramov (U.R-S.S.) — 13:11,99
(al treilea performer dta toate 
timpurile) alergînd 13:12,47.

în cadrul unui concurs de 
atletism desfășurat la Narvik 
(Norvegia), alergătorul kenian 
Henry Rono a stabilit un nou 
record mondial în proba de 
5 000 ui ea 13 d>6,20. Vechiul re
cord fi aparținea din 1978, cu 
13:08,4. Rono, deținător al re
cordurilor mondiale, la 3 000 m 
(732.4), 5 000 m, 10 000 m
(27 22.5) și 3 000 m obstacole 
8:05,6 (toate stabilite în 1978), 
este singurul fondist care a co
borât sub 13:10.0 in cursa de

m. Rono revine la cel 
bun nivel al său după 
sezoane mai slabe» peri- 
in care și-a încheiat stu- 
universitare în S.U.A. Cu
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